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Studieplan 2013/2014

Fadderarbeid og internasjonalisering

Studiepoeng: 5

Studiets varighet, omfang og nivå

Ett semester. 5 studiepoeng.

Innledning

Det er et prioritert område ved alle avdelinger i Høgskolen i Hedmark å ta imot internasjonale
studenter og at mottak og oppfølging skal være best mulig for våre gjestestudenter.  Dette skjer blant
annet ved at norske studenter stiller som faddere for de internasjonale studentene. Dette studiet er rettet
mot studenter som skal være fadderstudenter for internasjonale studenter i Høgskolen i Hedmark.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap: 
Kandidaten… 
• har kunnskap om internasjonalisering av høgere utdanning 
• kjenner til høgskolens internasjonaliseringsstrategier 
• har teoretiske kunnskaper om nettverksbygging

Ferdigheter: 
Kandidaten… 
• har praktiske ferdigheter i nettverksbygging 
• har bred kulturforståelse 
• kommuniserer godt og naturlig på ett eller flere fremmedspråk

Generell kompetanse: 
Kandidaten… 
• kan planlegge å gjennomføre aktiviteter for internasjonale studenter (inkludert å lage budsjett og føre
regnskap) i et team

Målgruppe

Studenter ved Høgskolen i Hedmark

Kompetanse

Studiet kvalifiserer for arbeid med å ta imot og legge til rette for internasjonale studenter ved
Høgskolen i Hedmark.



2 / 2

Opptakskrav

Søkeren må være tatt opp som ordinær student ved Høgskolen i Hedmark og ha fullført ett semester
ved høgskolen.  Det vil være et begrenset antall studenter som tas opp, ut fra hvor mange internasjonale
studenter avdelingen mottar hvert semester. (Antallet fastsettes av internasjonal koordinator ved
avdelingen for hvert semester.) 

Søkerne rangeres etter følgende kriterier (i tilfeldig rekkefølge): 
• Gjennomført delstudium i utlandet 
• Språkkunnskaper 
• Personlige egenskaper

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og praktiske fadderoppgaver med forberedelse til mottak og oppfølging av internasjonale
studenter.

Vurderingsformer

Rapport ved avslutingen av studiet.

Internasjonalisering

Studiet gir erfaringer i samvær og samarbeid med internasjonale studenter og gir et internasjonalt
perspektiv på studentens studier ved Høgskolen i Hedmark.

Studiets innhold, oppbygging og organisering

Studiet foregår på eget campus med unntak av tre dagssamlinger som går på omgang mellom
høgskolens fire campus.


